
JEGYZOKONYVI KIVONAT

Késziilt Rudapest Fŕĺváros VIII. keľület lőzsefvátosi onkormányzat Képviselő-testtilet 20t4,
február 12-én 14.00 órakor aJőzsefvźrosi Polgármesteri Hivatal III. emelet 300.as

ttr gy aIőj ában me gtartott 1 . ren d kívülĺ iilésérő l

sZAv AZÁSNAL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ AT HoZ AT ALH)Z EGYS ZERU SZoToB B s Éc szÜrs ÉGES
HATAROZAT:
26/201.4.(rr.tf .) 17IGEN 0 NEM 0 TARToZKoDÁssAL

A Képviselő-testtilet az alttbbi napirendet fogadja el:

Napiľend:

, Javaslat a Józsefuárosi onkormányzat 2014. évi ktiltségvetéséľől szóló
rendelet elfogadására
(írásbeli előterj esaés)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmesteľ

, Javaslat a Józsefváľosi Nemzetiségi Onkormányzatokkal kapcsolatos
d tintés ek meghozata|ár a
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis il;4:áté - polgáľmester

. Javaslat a 2014. évĺ közbeszerzésit9ry jőváthagyására
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesztő: Dr. Kocsis }v4até - polgáľmesteľ

^ 
Jőzsefváros Kiizbiztonságáért és Ktiztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyest. 
Nonprofit Kft. ĺŁteti teľve a20|4. évre
(íľásbeli előterj eszté s, p )TI<ÉZBES ÍTÉ S )
Előteľjesztő: Bozsik István - iigyvezető

t Javaslat Máľton 2001 Kft. és az oľange Kft. kt'tbérľendezésľe vonatkozó
aj án|atźnak elfo gadás áľa
(írásbeli előterjesztés, POTKEZBESITES) ZART ULES
Előterjesztő: Kovács ottó _ ugyvezeto



Napiľend 1. pontja
Javaslat a Jőzsefválrosi Onkormányzat 2014. évi ktiltségvetéséről szĺílĺó
rendelet elfogadására
(írásbeli előteľjesztés)
Előterjesaő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

sZAv AZASNÁL JELEN VAN 17 KÉPVISELO
A HATÁR oZ ATHc.ZAT ALHc. Z vn,ĺo s ÍľBTT SZoToB B S ÉG SZÜKS ÉGE S
HATAROZAT:
f7t2014.(rr.12.) 12IGEN 3 NEM 2 TARToZKODÁSSAL

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. az źilaľlháztafiásrő| sző|ő 2011. évi CXCV. törvény 29lA. $ alapjan az e|óte1esztés 6.

szám'ű' mellékletében foglalt tartalommal á|Lapítja meg az adósságot keletkeztető
ügyletekhez torténő hozzájźlruIás ľészletes szabáIyairől szóló 353l20II. (Xn.30.)
Korm. rendelet 2. $ (1) bekezdése szerinti bevételeket, és a Magyaľország gazdaságí
stabilitásaról szóló 20II. évi CXCIV. törvény 3. $ (1) bekezdése szerinti, adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsógeinek a20|4. évi és azań.követő 3

évre várható összegét.
Felelős: polgármesteľ
Hatáĺiđő: 2014. február |2.

2. a 472lf0|3. (II.18.) szétmís' képviselő-testületi hatźrozat 1. pontja szerinti határidot
2014. ápľilis I. napjérőL 2014. marcius 01. napjara módosítja, melynek a|apjtn a

hivatkozott hatérozatvalamennyi pontjában 2014. április 01. helyébe 2014. marcius 01.
napja lép.

Felelős: polgármester
Hatźlĺiďó: 2014. maľcius 01.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefuárosi Paľkolás-ůizemeltetési
Szolgálat.

3. a) az onkotmtnyzata Rév8 Zrt-veI feladat-ellátási szerződést kĺjt az új Teleki téri piac
hasznźiatba vételi engedély megszerzéséhez, valamint a leendő új béľlőknek az źlrusítő

helyiségek kialakításához sztikséges fela'ĺlatok ellátásáľavonatkozóan' bruttó 9.198,0 e

Ft összegben.

b) felkéri a Rév8 Zrt+ a feladat-ellátási szerződés elkészítésére és felkéri a
polgármest ert a szerzőđés aláirására.

Felelős: a) pont esetén polgármester, b) pont esetén PolgármesteLFtév8 Zrt.
Hatĺĺľidő: pont esetén 2014. februrír lz.,b) pont esetén aszerzőđés aláirásźnak

határideje 20|4. februźtt 14.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály és a
Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály.



A SZAVAZASNAL JELEN VAN 17 KEPVISELO
A RENDELETALKoľÁsHoz vn'ĺosÍľpľľ szóľosgsÉc szÜrsÉcps

BUDAPEST ĺózsBr.vÁnos rÉpvIsBro-ľpsľÜI.pľp 12 IGEN, 4 NEM, 1

ľĺ.nrozrooÁss,ą.r ELFoGADĺ,ł. És MEGALKOTJA BUDAPESľ ľovÁnos vIII.
rnRÜr,Bľ ĺozsnľvÁRosr oľxonľĺÁľyza.ľ xÉľvlsľĺo _ ľasľtjr-BľÉľĺpx
3/20I4.(II.I3.) szĺĺvlÍl oľxonnĺÁľyza.ľI RE,NDBr-nľnľ A 201'4. Bvr
ror,ľsÉcvnľÉsnor,

A rendelet kihirdetéséig a Szervezési és Képviselői lrodán megtekinthető.

A ľendelet kihiľdetésétvégziz Szeľvezésĺ és Képviselői lľoda

Napiľend 2. pontja
Javaslat a Józsefoáľosi Nemzetiségi Onkormányzatokkal kapcsolatos
d ö ntés ek meghozata|ár a
(írásbeli eIőterjesztés, POTKEZBESITES)
Előterjesĺő: Dr. Kocsis Máté - polgáľmester

SZAVAZASNAL JELEN VAN 15 KEPVISELO
A HATAR oZ ATH)ZATALHoZ vrľĺo s ÍrpTT SZóToB B S ÉG SZÜKSÉGES
HATAROZAT:
28t201.4.(rr.r2.)

A Képviselő-testĹilęt úgy dönt, hogy

1. a) e|fogađja az előterjesztés /. számú mellékletét képező, a Józsefuáľosi Roma
onkormányzattal kötendő új, felülvizsgált EgyĹittműködési Megállapodást.

b) elfogadj a az elóterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Bolgár, a Görög, a Lengyel,
a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a Szerb, a Szloviĺk, azL]L<rán Nemzetiségi
onkoľmlányzatta|kötendő új, feliilvizsgált Egyiittmfüödési Megállapodást.

c) felkéri a polgáľmestert az új, feltilvizsgált egytittműködési megállapodások a|áirásfua
és azok Budap est Főváro s Kormanyh iv ata|a r észér e ttjľténő me gküldésére.

Felelős: polgármester, nemzetiségi önkormźnyzatokelnökei
Határidő: a)-b) pont esetén 2014. február |2., c) pont esetén 2014, február 12.

2. a helyi nemzetiségi önkormányzatol<rnk évi működési hozzájźrulásként nyújtandó
támogatźs meghatározásakor kiilönösen az aIźhbi éľtékelési szempontokat veszi
figyelembe:

- Józsefuaľos kozigazgatásí teriiletén az egyes helyi nemzetiségek teľiileti
reptezentativitásźt,kulturálissokszínűségét,

14IGEN O NEM 1 TARTOZKODASSAL



a1

- a hetyi nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségel<hez l'artozők aktív
érdekképviseletét,

- érdekeinek kifejezésre juttatás at - íey kiilcjnĺjsen az aÍIyanyelv ápolását, őrzését és

gyarapítástú., tovźlbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájanak a nemzetiségi
onkoľmányzatok áIta| t<jľténő megvalósítását és megőrzését _, a helyi
nemzetiségekhez tartoző egyének és egyben, mint kozösség jogainak

érvényesítését'
- kulturális programszewezését _ így ktilönösen az egyes helyi nemzetiségi

önkoľmányzatok éves beszámolőjára, munkateľvére tekintettel megvalósított és

me gvaló s ít andő ĺemzeti s é gi hagyomány őtzést,
- a helyi nemzetiségeknek Józsefuaľosban betöltĺjtt szociális, taľsadalmi és

depriváció s hely zetét.

Felelős: polgármester
Hattńdő: 2014. február 12.

a Jőzsefvárosi Roma onkoľmrínyzat részéte céljelleggel, támogatásként a működési
helyeként hasznźit Budapest, VIII. keľiilet Vajdahunyad u. t4, szárn alatti (hľsz.

35590lolNI,Ilrsz.3559010lN2) irodahelyiség és díszterem feltĘításaru, gázberenđezési

tźrgyakcseréjére, 5%o tafia\ékkeľettel bruttó 4.384,0 e Ft keretĺisszeget biztosít.

Felelős: polgármester,nemzetiségitinkormźnyzatelnöke
Hataľidő: 2014. februfu If.

a) elfogadja az e\őterjesztés 3. szómú mellékletét képező, a Józsefuarosi Roma
onkormányzattal kötendő, és az előtęrjesztés 4. számú mellékletét képező, aBoLgát, a

Görög, a Lengyel, a Német, az ormény, a Román, a Ruszin, a Szerb, a Szlovák, az

Ukĺán Nemzetiségi onkormźnyzatta|ktjtendő tźlmogatási szęrzodés módosítását.

b) felkéľi a Polgáľmesteľt a helyi nemzetiségi <inkormanyzatoL&a| kcltendő támogatási

szeruőđések módosításának a|áírźsfu a.

Felelős: polgármester,nemzetíségiĺinkoľmźnyzatokelnĺikei
Határidő: a) pont esetén 2014. februar Iz.,b) pont esetén 2014. február 20.

a) a Bo1gár, a Gcir<ig, a Lengyel, a Német, az Otmény, a Román, a Ruszin, a. Szetb, a

Szlovák' az IJWźn Nemzetíségi tnkormźnyzatok VIII. kerület Kis Stáció u. 5.

(Vajdahunyad u. 1B, Ilrsz. 356041113) szám a|atti mfüĺjdési helykéĺt hasznáIt,

önkoľmanyzati tulajdonban álló helyiség felújításĺĺra 1.840,5 e Ft + Afa összeget

biztosít, melynek fedezetę az onkormźnyzat kdltségvetésében a 11601 címen kerĺil
biztosításra.

b) felkéri a Kisfalu Kft.-t a határozat 5.a) po.ntja szerinti működési hely felújítás
bonyolításĺíľa, melynek díja 184.050,- Ft + Afa. A felújítás műszaki ellenőrzési
feladatait a Kisfalu Kft. Iát1a eI az Önkormźnyzatta| kötött Yagyongazdálkodási
szeruőđésben foglaltak szeľinti módon és díjazássa|.

4.

5.



c) felkéri a Kisfalu Kft. iigyvezetőjét a felújítás bonyolításáľa vonatkoző szerzodés
e lké szíté s éľe é s felhat almazza a p o l gáľme steľt annak a|tńr ásár a.

Felelős: a) pont esetén polgáľmester, b)-c) pont esetén Kisfalu Kft.
Határidő: a)-b) pont esetén 2014. februaľ I2., c) pont esetén a szerzódés

a|áfuásának ídeje 20 I 4. februar 20.

('. a) aheIyi nemzetiségi önkormanyzatoktészéte a nemzetiségek jogairól szóló 20Il. évi
CLXXX. törvényben meghatfuozott feladatok ellátásaľa 2014. évre 3.757,0 e Ft
ptiy azati keretösszeget biaosít.

b) felkéri a polgármesteľt az páIyázati támogatásľól szőIő önkormĺányzati
feltilvizsgálattna és készítsen előterjesĺést a Képviselő-testiilet 20|4. marcius havi
rendes ülésére.

Felelős: polgármester
Hatźrido: a) pont esetén 2014. február 72, b) pont esetén a Képviselő-testĹilet

2014. maľcius havi rendes ülése

7 . a) a VIII. kerĹilęt Vajdahunyad u. |4. szám a|aÍti Ttrsasházat (kcizös képviselő Kisfalu
Kft. Realteam Tiáľsashźzkęzelő Irođa) lapostető felújítás céljából a folyamatos beiĺzások
problémájának megoldása végett egyszeń, 7.600,0 e Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.

b) felkéri a polgármestert a támogatási szeruőďés elkészítésére és annak a\áftásáĺa.

Felelős: polgármester
Hatánđő: a) pont esetén 2014. február 12.,b) pont esetén 2014. február 20.

A diintós végrehajtását végző szervezeti egység: Valamennyĺ helyi nemzetĺségi
tinkormányzat, Pénzügyi Ügyosztá|y, Vagyongazdálkodásĺ és Üzemeltetési Ügyosztály,
Kĺsfalu Kft., Tiiľvényességi és Peľképvĺseletĺ Iľoda, Szervezési és Képviselői lľoda.



Napirend 3. pontja
Javaslat a2014. évi ktizbeszerzési teľv jóváhagyására
(írásb eli eIóterj esńés, P oľĺ<ÉzB E S ÍTÉ S )
Előteľjesaő: Dr. Kocsis lll4:até - polgármester

sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁR oz ATHIZATALHoZ EGYS ZERÚ SZóToB B s Éc s zÜrcsÉc Bs
Ha,ľ,ł.Roza.ľ:
2gt201.4.(Il.|f.) 14IGEN 0 NEM 0 TARTOZKoDÁSSAL

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

1. jóváhagyj a az e|óterjesztés mellék|etét képező az Önkormtlnyzat f0I4. évi kózbeszerzési tervét és

felkéri a polgáľmestert annak aláirására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. februźr I2., a|áírás hatlírideje f0|4. február 1'4.

2. fe|kéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az I. pont szeľinti kozbeszerzési terv honlapon történő
megjelentetéséről.

Felelős: jegyző
Határidő: 20|4. februźr 14.

A döntés végrehajtás át végző szervezeti egység: Jegyzői KabÍnet

Napiľend 4. pontja
Jĺózsefuáľos Kiizbiztonságáéľt és Kiiztisztzságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonpľofit Kft. üzleti teľve a20t4. évre
(íľásĹeľ előterj esaés, P óľKÉzBESÍTÉS)
Előterjesztő: Bozsik Isfuán _ igyv ezetó

S,ZAY AZ^SNAL JELEN vAN l r xÉpvIspro
A HATAR oZ ATH)Z AT ALH)Z unĺo s ÍľBTT SZóTOBB SÉG SZÜKS ÉGE S
HATÁRoZAT:
30:2014.(II.I2.) 11 IGEN 1 NEM 1 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eIjáwaúgy dönt, hogy

1. elfogadja a Jőzsefvátos Közbiaonságáéľt és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kozhasznu Kft. 2014. évi iizleti tervét az e|őteqesztés 1 . szźlmu mellék]ete
szerinti tartalommal.

Felelős: Józsefuáros Kozbinonságáért és Konísńasźĺgáért Nonprofit Kft.
rjgyvezeto

Hataridő 2014. februfu 12.



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 13 KÉPVISELO
A HATÁR oZATHo Z AT ALHI Z vrľĺo s Íľprr szoľo g g sÉc szÜr s Écp s
H,ą.ľÁRozłľ:
31/2014.(II.12.) 13 IGEN 0 NEM o ľa.nľózrolÁssłr,

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében e|járva úgy dönt, hogy

2. az e|őteqesztés 2. számtl melléklete szeľinti szakvéleményben foglalt térfigyelő
kamerarendszerhez kapcsolódó eszközĺjket 18.743,0 e Ft +Áfa <lsszegben a
Józsefuaľos Közbiztonságáért és Kciztisztaságáért Nonprofit Kft.-től megveszi, az
a|ábbi ťlzetésí ütemezé s s el :

az onkormányzata JKKSZ részéte
- 2014. április 05. napjáig 6.061,0 e Ft-ot,
-2014. május 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- zll4.július 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot,
- 2014. október 05. napjáig 1.000,0 e Ft-ot
- 14.743,0 ę Ft-ot aperek |ezźtrásakor, de legkésőbb 2015. đecember 3|.napjáig

ťlzet.

Felęlős: polgáľmester
Hatáľidő: 2014. februfu 12.

3. felkéri a Iőzsefváĺos Kcjzbiztonságáért és Końisztaságáért Nonprofit Kft.
igyvezetőjét, ahatérozat 2. pontja szeľinti eszkĺizállomĺĺny értékesítéséről szőIő adás-
vételi szerzőđés elkészítésére és felkéri a polgármesteľt annak a|tlitására.

Felelős : Józsefuáros Közbizto nságáért és Köztiszt aságáért Nonprofit Kft .

igyv ezeto, p o l gárme ster
Hatáńdő: a szcrzoďć,s a|áírásźlnakhatĺĺľideie 2014. máľcius 3 1.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Józsefváľos KiizbÍztonságáéľt és
Köztĺsztaságáért Szo|gáitatő Egyszemélyes NonproÍit Közhasznrĺ Kft.' Pénzüg;ri
Ugyosztály



sZAv AZ^SNÁL JELEN VAN 14 KÉPVISELo
A HATÁRo Z AT:ľrIZAT ALHIZ EGYSZERÚ szóľog g sÉc
HATAROZAT:
32t2014.(rr.12.) 14IGEN O NEM

SZUKSEGES

0 TARTOZKODÁSSAL

A Képviselő-testület elfogadva Egry Attila iigyrendi
biaosít Keľtészné Bródv Sarolt részére.

Budapest, 201'4. februaĺ 14.

RÍmán Edina s. k.
jegyző

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

69:

iĺđíwányát úgy dönt, hozzászőIźlsi jogot

Dr. Kocsis Máté s. k.
polgármester

Egry Attila s.k.
alpolgáľmester

-*^n -----t''

A jegyzőkönyvi kivonatot készítętték:

-2,fl /t:
?o-, UCÜ?ę ťl k ,,',
Fazekasné |7áĺgďLívia
Szerv ezési"és Képviselői Iroda ngyintézo

ű,ALľ
Szedliczkyné
Szervezési és


